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Rīgā, 2018.gada 19.martā
Preses relīze
Par “Rīdzenes sarunu” ietekmi uz sabiedrību un biznesa vidi Latvijā
Šī gada 18.janvārī, pēc daudzām diskusijām, ekspertu un iesaistīto pušu uzklausīšanas un plašas diskusijas
sabiedriskajā telpā Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijā tika atbalstīts komisijas izstrādātais
galaziņojums. Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL) vēlas vērst mediju un sabiedrības uzmanību uz to,
ka tikai neilgi pēc ziņojuma iznākšanas tika turpināta diskusija par tajā iekļautajiem secinājumiem un
nepieciešamajām tālākajām darbībām. Saprotam, ka šobrīd sabiedrības un mediju uzmanība pievērsta citu
jautājumu izskatīšanai, taču ATPL vēlas aicināt sabiedrību, medijus un pašus lēmumpieņēmējus neaizmirst un
virzīt tālāk tos ierosinājumus, kas iekļauti ziņojumā.
Jau iepriekš ziņots, ka ATPL 2017.gad jūnijā nosūtīja vēstuli Valsts augstākajām amatpersonām – Valsts
prezidentam, Saeimas priekšsēdētājai un Ministru prezidentam – vēršot uzmanību uz publicētās informācijas
potenciālo ietekmi uz biznesa vidi Latvijā un aicinot uz aktīvu rīcību nesenās “Rīdzenes sarunu” lietas
kontekstā.
Vēstulē Valsts augstākajām amatpersonām 20.jūlijā ATPL pauž: „ATPL jau daudzus gadus strādā pie tā, lai
veicinātu Latvijas ekonomisko izaugsmi, aizstāvot uzņēmējdarbības vides stabilitāti, tiesiskumu, paredzamību,
tādējādi veicinot arī investīciju piesaisti.
Savā darbībā esam neskaitāmas reizes uzsvēruši nepieciešamību stiprināt tiesu varu un tiesībsargājošo
iestāžu kapacitāti, lai spētu atklāt un apkarot ekonomiskos noziegumus. Politiķu, valsts pārvaldes darbinieku
un atsevišķu ietekmīgu uzņēmēju negodprātīga un pretlikumīga darbība sakropļo tirgu un mazina Latvijas
konkurētspēju investīciju piesaistē un noturēšanā. Šādu notikumu atklāšana un nepietiekama reakcija uz tiem
rada priekšstatu, ka investīcijas šajā valstī nav drošas un to nākotne paredzama.
Esam nobažījušies, ka Latvijas valsts sabiedrība un tās pārvaldes politiskā kultūra varētu vēl nebūt pietiekami
augusi un mainījusies kopš minētajiem “Rīdzene sarunu” notikumiem 2009. – 2011. gadā un, ka tajās paustā
„valsts nozagšana” varētu joprojām būt iespējama. Mēs esam pārsteigti par valsts pārvaldes un drošības
institūciju lēno un neproduktīvo reakciju uz publiskoto informāciju.”
Visās amatpersonu sniegtajās atbildēs tika norādīts, ka tieši Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisija
sniegs atbildes uz mūs interesējošajiem jautājumiem, taču diemžēl janvārī publicētais ziņojums nesniedz šīs
atbildes un noslēdz šīs informācijas izmeklēšanu.
Pieņemot gala ziņojumu un Saeimas izmeklēšanas komisijas pilnvaru ierobežojumus, tomēr sekosim līdzi, lai
tie likumdošanas ierosinājumi, kas gala ziņojumā tika minēti, tiktu virzīti tālāk un sasniegtu rezultātu, tādējādi
atvieglojot šādu un līdzīgu gadījumu risināšanu nākotnē, ja tādi rastos.
ATPL ir vadošā ārvalstu tirdzniecības palāta Latvijā, pārstāvot ap 140 uzņēmumu. ATPL mērķi ir veicināt un stiprināt
tirdzniecību, investīcijas, partnerību un draudzību starp ASV un Latviju, kalpot par zināšanu apmaiņas platformu
biedriem un partneriem, veicināt uzņēmējdarbības un investīciju vides uzlabošanos Latvijā, kā arī sekmēt labas
korporatīvās sociālās atbildības praksi.
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